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§ 22 Dnr 404 

Val av justerare 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämden beslutar att välja Mathias Johansson (SD) som 
justerare. 
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§ 23 Dnr 253 

Fastställande av föredragningslista 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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§ 24 Dnr 2022-000006 

Information till nämnd 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsrapporten 
Genomförd på uppdrag av revisionen, slutrapporterad i mars 2022. Den 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt 
ut säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt. Förvaltningen lägger fram förslag för 
åtgärd.  

Näringslivsstrategi 2022–2030 
Ny näringslivsstrategi håller på att tas fram, beslut ska tas senare i år. Har 
många beröringspunkter med barn- och utbildning samt kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

Grafisk manual 
En ny grafisk manual har tagit fram och ligger på insidan. Är en viktig del av 
kommunens varumärken. 

Verksamhetsmålen 
Nämnden har haft samma mål i fyra år och förvaltningens förslag är att 
behålla målen och möjligen korrigera måtten i december.  

Info från verksamheterna 
Kulturskolans musikalprojekt blodmysteriet har snart premiär. Den ny ridån är 
på plats på scenen tillsammans med nytt ljudsystem. Rekryteringar av 
kulturledare och musiklärare är pågår. 

Arbetet med att Kvalitetssäkra Bohusleden är klart för utsatt tid. Lederna är 
populära och används.  

Planerade evenemang i år är nationaldagsfirande, Munkedals kalaset i 
folketspark och jul i Munkedal 26 nov.  

Turistsamordnare Ulrika Larsson har gått över till näringslivsutvecklare på 
heltid. Ny turistsamordnare ska rekryteras på en deltidstjänst.  

Det har varit invigning av biblioteket i Hedekas. Meröppet på biblioteket i 
Hällevadsholm nyttjas och är uppskattat. Bokstartsprojektet är i gång. Ung 
fritid har haft en invigning av fritidsgård i Hedekas. 

Beslutsunderlag 
Presentation från förvaltnignschef Liselotte Sörensen-Ringi och fritidschef 
Margareta Svensson-Hjort  
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Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 25 Dnr 2019-0000748.1.1  

Information om byggnation av bollhall 

Sammanfattning av ärendet 
Följer tidsplan och budet, slutbesiktning 26 maj. Kostnader blir något mindre 
och pengarna används till en basketplan mellan skaterampen och bollhallen. 
Oklart hur beslutsprocessen kring basketplanen har gått till. 

Beslutsunderlag 
Presentation från förvaltnignschef Liselotte Sörensen-Ringi och fritidschef 
Margareta Svensson-Hjort 

Yrkande 
Nämnden grundiställning är att överskott ska återföras och ger förvaltningen i 
uppdrag att undersöka varför beslut har tagits om att bygga basketplan. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer propositions på förvaltningens förslag tillsammans med 
nämndens yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag med nämndens yrkande.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämden beslutar att notera informationen. 

Nämnden grundiställning är att överskott ska återföras och ger förvaltningen i 
uppdrag att undersöka varför beslut har tagits om att bygga basketplan. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef för hantering 
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§ 26 Dnr 2022-000005  

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 
under perioden 2022-03-01 till 2022-04-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Delegationsförteckning KFN mars-april 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Yrkanden 
Karin Blomstrand (L) tilläggsyrkande: 
att en sammanställning med vilka som fått föreningsbidrag biläggs protokollet 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposetion på förvaltningens förslag med Karin 
Blomstrands (L) tilläggsyrkadne och finner att nämnden beslutar enligt 
förslagen. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en sammanställning med vilka som 
fått föreningsbidrag biläggs protokollet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 27 Dnr 2022-000001  

Delårsrapport april för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritid har för perioden januari till april 2022 en positiv avvikelse 
med 425 tkr mot budget. Överskottet ses till stora delar på 
personalkostnader. Anledningen är bland annat ännu ej tillsatta tjänster på 
grund av utdragna rekryteringsprocesser samt sjukdom inom Bibliotek och 
Kulturskolan. Bedömningen per april månad är att Kultur- och 
fritidsnämndens årsprognos har en positiv avvikelse om 500 tkr.  

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 1 320 tkr av den 
tilldelade investeringsramen om 1 820 tkr. Det är fortfarande oklart om vad 
Projekt 2260 Inventarier bollhall ska användas till.  

Kultur- och fritid har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 
inriktningsmål. Bedömningen är att fyra av totalt fem verksamhetsmål delvis 
är uppfyllda och ett har den lägre nivån av uppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Delårsrapport aoril 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april 2022. 
  
Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enigt förslaget. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  
Ekonomiavdelningen 
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§ 28 Dnr 2022-000002  

Budget 2023, plan 2024-2025 för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har erhållit en preliminär ram. Nämnden kommer utöver preliminär 
ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och för genomförda 
investeringar inom godkänd ram.  

I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en 
risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära 
ram för 2023 är 20 682 tkr och innebär en utökning med 250 tkr för 
medborgarbudget och 200 tkr för drift av bollhall i jämförelse med budget 
2022.  

Den upprättade investeringsplanen på 305 tkr avser 100 tkr för Konst i 
offentlig miljö, 130 tkr för inventarier, 75 tkr till Kulturskolan.  

Verksamhetsmål  

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020-2023 
föreslår nämnden 5 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2023. 
Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. Målen 
utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Kultur- och fritidsnämnden – budget 2023, plan 2024-2025 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2023 plan 2024–2025 och upprättad investeringsplan. 
  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål 
med mått för 2023 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut 
om detaljbudget i december 2022.   

Yrkande 
Terje Skaarnes (SD) ändringsyrkande: 
Ändring i förslag till anpassningar: att besparig på 150 tkr på ung fritd  
ersätts med en besparing på medborgarbudget med samma summa. 

Karin Blomstrand (L): 
Bifall till Terje Skaarnes (SD) ändringsyrkadne 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Terje Skaarens 
(SD) ändringsyrkadne och finner att nämnden beslutar enligt Tejre Skaarnes 
(SD) ändringsyrkande. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2023 plan 2024–2025 och upprättad investeringsplan med ändringen att 
besparingen om 150 tkr ska flyttas över från ung fritid till 
medborgarbudgeten.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål 
med mått för 2023 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut 
om detaljbudget i december 2022. 

Reservation/Protokollsanteckning 
S-gruppen deltar ej i beslut: Erik Färg, Mikael Carlsson
C deltar ej i beslut: Lars-Göran Sunesson

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef för hantering 
Ekonomiavdelningen för hantering 
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§ 29 Dnr 2022-000037  

Friluftsplan Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till en kommunal 
friluftsplan som redovisar värdefulla frilufts - och naturområden i Munkedals 
kommun. Friluftsplanen är ett viktigt underlag för den fysiska planeringen och 
som stöd i arbetet med friluftsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Friluftsplan Munkedals kommun 
Bilaga1 - KartaVandringsleder 
Bilaga 2 - Karta Naturreservat 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Friluftsplan Munkedals kommun. 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C) återremissyrkande: 
Återremiss för att språkligt redigera dokumentet (t.ex. fotnoter, 
avstavningar), förtydliga vissa punkter samt lägga till avsnitt kring 
kulturminnesplatser samt vinteraktiviteter. 

Erik Färg (S):  
Bifall till Lars-Göran Sunesson (C) återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att språkligt 
redigera dokumentet (t.ex. fotnoter, avstavningar), förtydliga vissa punkter 
samt lägga till avsnitt kring kulturminnesplatser samt vinteraktiviteter. 

Beslutet skickas till 

Kultur och friluftsutvecklare för hantering av återremiss 
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§ 30 Dnr 2022-000038  

Svar till revisionen på grundläggande granskning 
2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Munkedals kommun genomfört en grundläggande granskning 2021. Syftet 
med granskningen har varit att ge revisionerna underlag för ansvarsprövning 
genom att översiktligt granska kultur- och fritidsnämnden i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed.  

EY sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte 
fullt ut säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen visar att 
nämnderna uppvisar en svag måluppfyllelse, undantaget 
Samhällsbyggnadsnämnden, för helåret 2021 och behöver stärka sin 
målstyrning.  

Granskningen visar även att nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt 
arbete med internkontroll i enlighet med riktlinjerna. EY noterar dock att det 
inte framgår av nämndernas internkontrollplaner när uppföljning av 
kontrollmomenten ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för 
internkontroll. 

Förslag till ändringar utifrån påpekade brister 

Stärka målstyrningen - Vid uppföljning av målen i delårsrapporterna per april 
och augusti kommer förvaltningen också redovisa en prognos för 
måluppfyllelse per helår, i löpande text. 

Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontroll-
momenten ska ske - Planen är att Kultur- och fritidsnämnden i november 
2022 tar beslut om Tillämpningsanvisningar för internkontroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Grundläggande granskning Munkedal 2021 slutrapport 
Revisionsrapport 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunrevision utifrån deras grundläggande granskning 2021. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningensförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunrevision utifrån deras grundläggande granskning 2021. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  
Ekonomiavdelningen  
Kommunrevisionen, för kännedom 
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§ 31 Dnr 2022-000025  

Fritidspris och fritidsstipendium – 2022 
Kulturpris och kulturstipendium - 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun har delat ut ett kulturpris och två kulturstipendier samt 
ett fritidspris och två stipendier. 

Juryn har utsett pristagare som framgår av beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Pristagare till fritidspris, fritidsstipendium kulturpris och kulturstipendium 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och Fritidsnämnden godkänner informationen. 

Propositionsordning 
Ordförnade ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förvlatningens förslag till beslut. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur och Fritidsnämnden godkänner informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Bilaga till protokollet 

Diarienummer: KFN 2022-000028 
Datum: 2022-02-11 

 

Beslut med stöd av kultur och 
fritidsnämndens  delegationsordning  
2019 -01-23 § 3 
Ärende/nr i delegationsordningen: punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar samt övriga föreningar enligt fastställda 
bidragsregler. 

Aktivitetsbidrag för andra halvåret 2021. Beslut har fattats att utbetala      
173 283 kr enligt följande  

 

Bärfendals Skytteförening    2 513 kr                                                                                                                                          
Dingle Allmänna Idrottsklubb                             40 888 kr                                                
Dingle Gymnastikklubb   3 961 kr                                                                                                                                       
Hedekas IF                      5 787 kr                  
Munkedals BK                   17 689 kr                      
Munkedals Bordtennisklubb                  11 527 kr                         
Munkedals IF                   37 277 kr                                                       
Munkedals Ridklubb                   30 627 kr                                                         
Svarteborgs FK                    22 202 kr                                                                             
Torreby GK         812 kr                                              

 

Margareta Svensson-Hjorth 
Enhetschef 
Kultur och Fritid 
 

 



Digitala Signaturer
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